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Ministro da Saúde assumiu o compromisso em Audição Parlamentar:

“Até ao final do semestre haverá 
uma decisão política definitiva”

No decurso da audição parlamentar ao mi-
nistro da saúde, a deputada do PCP Carla 
Cruz solicitou explicações sobre a situação 
de indefinição na área dos comportamento 
aditivos e dependências e as razões pelas 
quais o Ministério da Saúde ainda não 
criou uma entidade com autonomia admi-
nistrativa e financeira que tenha como mis-
são a coordenação, o planeamento, a inves-
tigação e a intervenção no combate à toxi-
codependência, ao alcoolismo e a outras de-
pendências, como tem sido reivindicado pe-
los profissionais do sector, e até já aprova-
das por esta Assembleia: “Sabemos, senhor 
ministro, que o SICAD aguarda desde finais 
de 2016 por uma resposta a uma proposta 
de alteração do Decreto-lei 40/2010 no sen-
tido de alargar o âmbito de intervenção do 
Coordenador Nacional em CAD – Compor-
tamentos aditivos. Sabe o senhor ministro 
que, enquanto a lei não for alterada, o coor-
denador nacional não tem competência 
para intervir em matéria de jogo, tabaco, in-
ternet e outras dependências sem substân-
cia…”

A deputada Carla Cruz solicitou ainda ao 
ministro da saúde uma explicação sobre o que 
se está a passar a comunidade terapêutica 
pública Arco Íris, de Coimbra, que pode encer-
rar a qualquer momento por falta de profissio-
nais. “Gostaria ainda que o senhor ministro in-
formasse esta comissão sobre a situação da  
CDT – Comissão para a Dissuasão da Toxico-
dependência de Coimbra, que não está a fun-
cionar por falta de quórum desde o dia 1 de 
Outubro de 2017. O elemento que saiu não foi 
ainda substituído!”

O Ministro da Saúde, Adalberto Campos 
Fernandes, em resposta á deputada comunis-
ta, afirmou: “O senhor secretário de Estado 
Adjunto da saúde acabou de me dizer que, fi-
nalmente, porque é um trabalho que não se 
trata apenas de mudar a estrutura organizati-
va, não se trata apenas de substituir um insti-
tuto por outra coisa qualquer ou outra coisa 
qualquer por um instituto – trata-se de um 
pensamento estratégico para o país – e que 
até ao final do primeiro semestre haverá uma 
decisão política definitiva”.

Fernando Araújo, Secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde

“Portugal, nesta área dos CAD tem sido 
um exemplo a nível internacional. Um exem-
plo em termos de prevenção, de tratamento, 
de reabilitação, de reintegração e ainda no 
combate à descriminação. Se olharmos para 
a prevalência do consumo constatamos que 
não se verificaram aumentos ao longo destes 
17 anos em que temos esta nova política; se 
olharmos para as taxas de incidência de VIH, 
constatamos uma redução brutal dos novos 
casos, em que passámos para menos de 3 
por cento entre os cidadãos toxicodependen-
tes; se olharmos para os casos de mortes por 
overdose, constatamos que temos das mais 
baixas taxas a nível mundial… Mas, acima de 
tudo, temos uma política muito consistente no 
que respeita ao combate à descriminação e à 
reintegração social. Portanto, temos um mo-
delo único, com resultados ímpares.

Creio que vale também a pena olharmos 
para os números que o Dr. João Goulão apre-
sentou recentemente nesta casa. São dados 
recentes e positivos… Continuamos, ainda 
hoje, a melhorar quer no que respeita ao con-
sumo de substâncias ilícitas, quer de lícitas, 
nomeadamente álcool e tabaco, embora te-
nhamos novos problemas, de que constituem 
exemplos a canábis ou as questões de géne-
ro, o que significa que temos que ter políticas 
preparadas e medidas para esses novos de-
safios. E gostava de realçar a contribuição, o 
esforço, a dedicação e competência dos pro-
fissionais, quer do SNS, quer das ONG, que 
têm trabalhado dia-a-dia com este tipo de 
utentes, tendo conseguido colocar na prática 
estas medidas e alcançar estes resultados.

Também reconhecemos que existem 
áreas em que temos que melhorar. A altera-
ção do modelo de organização apresenta 
questões para as quais é importante olharmos 
e encontrarmos soluções, nomeadamente as 
questões das DICAD, da relação entre as 
ARS e o SICAD… Do nosso lado, olhando 
para uma história de sucesso mas também 
para os problemas do futuro, é necessária 
uma reflexão estratégica sobre o que fazer. E, 
para não tomarmos decisões intempestivas, 
decidimos formar uma comissão, que incluiu o 
SICAD, as ARS e o Conselho Nacional de Saú-
de Mental, de modo a que pudessem fazer uma 
reflexão, pudéssemos ter propostas fundamen-
tadas, com base na evidência no terreno para 
que as decisões fossem ao encontro das neces-
sidades. Como se sabe, o relatório que essa co-
missão produziu foi, infelizmente, inconclusivo e 
não permitiu ao Governo tomar decisões, foi pe-
dido à comissão que voltasse a refletir, que fa-
lasse com os profissionais e com outras entida-
des e nos remetesse propostas objectivas 
para podermos tomar uma posição clara. O 
relatório final, enviado já este ano, formulava 
duas alternativas bem diferentes de evolução, 
isto é, a comissão não chegou a uma posição 
consensual. E são essas duas alternativas 
bem diferentes que temos estado a analisar e 
cujo impacto temos estado a avaliar.

Numa dimensão que é para nós muito re-
levante, no seio do SNS, não nos peçam, ao 
ministério da saúde e ao Governo, para to-
marmos decisões superficiais, simples ou fá-
ceis. Peçam-nos soluções coerentes, robus-
tas mas que defendam, acima de tudo, o su-
perior interesse destes utentes. É isso que 
iremos fazer”.




